На основу члана 36.став 3.Закона о јавним предузећима („Сл.гласник
РС“, бр.15/16) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора
Јавног предузећа „3.Септембар“ Нова Варош бр.06-87/17/2017-02 од
19.09.2017.године, Скупштина општине Нова Варош објављује
ЈАВНИ КОНКУРС
За избор директора Јавног предузећа „3.Септембар“ Нова Варош
1.Подаци о јавном предузећу: Јавно предузеће „3.Септембар“ Нова
Варош са седиштем у Новој Вароши, ул.Карађорђева;
-претежна делатност јавног предузећа: 36.00 Скупљање,
пречишћавање и дистрибуција воде
2.Радно место: директор јавног предузећа „3.Септембар“ Нова
Варош
Послови директора: Представља и заступа јавно предузеће
„3.Септембар“, организује, руководи процесом рада, води пословање
предузећа, одговара за законитост рада Јавног предузећа „3.Септембар“, за
реализацију одлука и других аката Скупштине општине, Председника
општине и Општинског већа, предлаже дугорочни и средњорочни план
пословне стратегије развоја Јавног предузећа „3.Септембар“ и одговоран је
за њихово спровођење, предлаже годишњи, односно трогодишњи програм
пословања Јавног предузећа и одговоран је за његово спровођење,
предлаже финансијске извештаје, предлаже доношење посебног прогрмаа
коришћења средстава из буџета општине (субвенције, гаранције или
коришћење других средстава), извршава одлуке Надзорног одбора, доноси
акт о систематизацији, предлаже Надзорном одбору доношење одлука и
других аката из делокруга директора, одлучује о појеидначним правима,
обавезама и одговорностима запослених у складу са законом, колективним
уговором и статутом предузећа, доноси план набавке за текућу годину,
доноси одлуке у поступцима јавних набавки и набавки на које се не
примењује Закон о јавним набавкама, врши и друге послвое одређене
законом, оснивачким актом и статутом предузећа.
3.Услови за именовање:
-да је пунолетно и пословно способно лице;
-да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању
од најмање 4.године, односно на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким
струковним студијама;

-да има најмање 5.година радног искуства на пословима за које се
захтева високо образовање из става 2.ове тачке;
-да има најмање 3.године радног искуства на пословима који су
повезани са пословима Јавног предузећа;
-да познаје област корпоративног управљања ;
-да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
-да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено
мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
-да није осуђивано на казну затвора од најмаање 6 месеци;
-да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се
уређују кривична дела и то:
 Обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој
установи
 Обавезно психијатријско лечење на слободи
 Обавезно лечење наркомана
 Обавезно лечење алкохоличара
 Забрана вршења позива, делатности и дужности.
4.Мандат директора и место рада:
Мандат директора траје четири године.
Место рада - Јавно предузеће „3.Септембар“ Нова Варош са
седиштем у Новој Вароши, ул.Карађорђева бр.114
5.Стручна оспособљеност, знање и вештине кандидата оцењују се у
изборном поступку који спроводи Комисија за именовање Скупштине
општине Нова Варош увидом у доказе приложене уз пријаву и усменим
разговором у вези са: познавањем система локалне самоуправе, познавање
система односно функционисање јавног предузећа у складу са Законом о
јавним предузећима, обављање делатности у складу са законом који
регулише делатност Јавног предузећа и донетим одлукама Скупштине
општине Нова Варош у вези те делатности.
6.Рок за подношење пријава на јавни конкурс и садржина пријава:
рок за подношење пријава је 30 дана, рачунајући од наредног дана од дана
објављивања јавног конкурса у „Службеном глансику Републике Србије“.
Пријава на конкурс садржи: Име и презиме кандидата, датум и место
рођења, адресу становања, податке о образовању и податке о врсти и
дужини радног искуства.
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
-кратка биографија са податцима о досадашњем радном искуству,
-оверене фотокопија личне карте,
-извод из матичне књиге рођених,
-уверење о држављанству,

-диплома или уверење о стручној спреми,
-доказ о радном искуству и доказ о радном искуству на руководећим
пословима,
-уверење да кандидату нису изречене мере безбедности у складу са
условима за именовање директора,
-уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело против
привреде, правног саобраћаја и службене дужности, као и да му није
изречена мера безбедности забране обављања претежне делатности Јавног
предузећа.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији овереној од
надлежног органа.
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:
дипломирнаи правник Данијела Попадић, контакт тел.063/1172176.
Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: Скупштина
општине Нова Варош, Комисија за именовање директора јавних предузећа
Скупштине општине Нова Варош са назнаком – Пријава на јавни конкурс
за именовање директора Јавног предузећа „3.Септембар“ Нова Варош – не
отварати, 31320 Нова Варош, ул.Карађорђева 32.
Напомена: Пријаве уз коју нису приложени сви тражени докази у
оригиналу или фотокопији овереној код надлежног органа и
неблаговремене и неразумљиве пријаве, биће одбачене закљчучком
Комисије за именовање, против кога није допуштена посебна жалба.
Јавни конкурс спроводи Комисије за именовање Скупштине општине
Нова Варош.
Комисија ће благовремено обавестити подносиоце пријава о датуму
одржавања усменог разговора са истим.
Јавни конкурс се објављује у „Службеном гласнику Републике
Србије“, у дневним новинама „Курир“ и на званичној интернет страници
општине Нова Варош www.novavaros.rs
Датум објављивања 05.10.2017.године.
Скупштина општине Нова Варош

